
 

 

Vedecká rada 
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v. v. i. 

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 

 
Z á p i s n i c a 

z verejného zasadnutia Vedeckej rady SÚJS SAV, v. v. i. 
konaného v Bratislave dňa 11. júla 2018 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program zasadnutia: 

1. Voľba prvej Správnej rady Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie 
vied, v. v. i. 

2. Rozličné 
 
 

(1) 
 
Zasadnutie viedol predseda Vedeckej rady (ďalej len „VR“) SÚJS SAV prof. PhDr. ThDr. 

Peter Zubko, PhD. 
Podľa Zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Slavistický ústav Jána Stanislava SAV bol k 1. júlu 
2018 transformovaný na vedeckú výskumnú inštitúciu. Voľba sa riadila Volebným poriadkom 
na funkciu člena správnej rady vedeckej výskumnej inštitúcie,  ktorý vznikol v Slovenskej 
akadémii vied  16. mája 2018 (ďalej len „volebný poriadok“). Podľa volebného poriadku 
organizuje voľbu do prvej Správnej rady (ďalej len „SR“) SÚJS SAV vedecká rada ústavu 
(VR). Predseda VR Peter Zubko v súčinnosti s riaditeľom SÚJS SAV Petrom Žeňuchom 
v mene VR vyhlásil voľbu dňa 4. júna 2018 s tým, že sa uskutoční 11. júla 2018 o 11:00 hod. 
v zasadačke SÚJS SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave. Materiály, ktoré podľa volebného 
poriadku mali byť zverejnené, predseda VR v mene VR zverejnil rozposlaním e-mailu so 
všetkými požadovanými materiálmi (oznámenie o voľbe, volebný poriadok, prezentácie piatich 
kandidátov do SR dňa 6. júla 2018. 

Do stanoveného termínu (4. júl 2018, 11:00 hod.) sa na kandidátov na voľbu do SR prihlásili 
piati uchádzači: Juraj Feník, Ľubomír Gábor, Mária Prokipčáková, Ľubomíra Wilšinská, 
Svorad Zavarský. Všetci splnili požadované podmienky na člena SR: 

 
a) je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za 

úmyselný trestný čin (ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo nedbanlivostný trestný 
čin na nepodmienečný trest odňatia slobody (ak odsúdenie nebolo zahladené) a 

b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
c) minimálne vzdelanie kandidáta na člena správnej rady je ukončené vysokoškolské 

vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) a sú v pracovnom pomere s organizáciou 
v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času. 
 

Na bezprostrednej príprave voľby spolu s predsedom VR Petrom Zubkom spolupracovala 
členka VR Katarína Žeňuchová, ktorá otvorila obálky s prihláškami všetkých kandidátov, 
skontrolovala ich obsah a konštatovala, že všetky dokumenty boli doručené včas a sú úplné 



a kompletné. VR konštatovala, že zaslané materiály všetkých kandidátov spĺňajú všetky 
náležitosti vyžadované zákonom a predpismi. 

Prezentačný materiál kandidátov bol zverejnený predsedom VR 6. júla 2018. Štyria 
kandidáti boli osobne prítomní, Svorad Zavarský sa ospravedlnil, pretože bol na zahraničnej 
služobnej ceste. Predseda VR stručne predstavil každého kandidáta, jeho odbornosť a miesto 
v SÚJS SAV, v. v. i. 

Následne každý kandidát predstavil svoju predstavu o pôsobení v SR SÚJS SAV. Juraj 
Feník zdôrazňoval svoju odbornosť a rozvinutú medzinárodnú spoluprácu, prepájanie využitia 
výsledkov projektov ústavu s praktickým využitím v praxi, napr. v katolíckej cirkvi. Ľubomír 
Gábor a Mária Prokipčáková zdôraznili dohliadanie SR na dodržiavanie zákonov a predpisov, 
pracovného komfortu pracovníkov ústavu. Ľubomíra Wilšinská svoje pôsobenie vidí rovnako, 
záleží jej predovšetkým na pracovisku ako na kooperujúcom kolektíve. Svorad Zavarský sa 
ospravedlnil, lebo je na zahraničnej služobnej ceste. Predpisy nevyžadujú fyzickú prítomnosť 
kandidáta na prezentácii, VR to vzala na vedomie; jeho zaslanú prezentáciu prečítal predseda 
SÚJS SAV Peter Žeňuch v plnom znení. Svorad Zavarský má skúsenosti ako zástupca riaditeľa 
a dôraz kladie na ekonomickú oblasť. 

Prof. Dudášová sa pýtala pléna na ekonomické zázemie a podnikateľské zázemie, aby veda 
mohla reálne fungovať; odpovedal predseda Peter Žeňuch vysvetlil mechanizmus ekonomiky 
v rámci v. v. i., objasnil vzťahy medzi správnou, vedeckou a dozornou radou a ich 
kompetenciami. Poukázal na vedecké a odborné prostredia, s ktorými treba perspektívne 
spolupracovať, aj s ohľadom na ekonomickú stránku fungovania ústavu. 

Prof. Dudášová odporúčala filozofiu voľby do SR, aby v nej bola zastúpená každá generácia 
pracovníkov ústavu, odolávajúc sa na svoje skúsenosti z prostredia vysokých škôl, ktoré už 
prešli transformáciou. Externí členovia VR odporúčali voličom premyslieť si vekovú 
a skúsenostnú štruktúru volenej SR, aby bola pestrá a prínosná. Prof. Dudášová poprosila p. Ľ. 
Gábora, aby sa predstavil, keďže je najmladším pracovníkom ústavu a nepozná ho, čomu sa 
venuje, aby predstavil svoj edukačný a odborný rast, svoje špecializácie a plány, tiež predstavu 
i kontinuite vo svojej už rozvinutej vedeckej práci najmä z prostredia Lužických Srbov. 

M. Strýčková, členka akademickej obce, položila otázku, kde vidia kandidáti ústav o päť 
rokov? M. Prokipčáková odpovedala, že vedecká práca v ústave je samozrejmosť, ale SR má 
dbať predovšetkým na zabezpečenie vhodných podmienok práce ústavu. P. Žeňuch sa spýtal, 
ako konkrétne? Odpoveď znela, že podporou, spoluprácou vo všetkých kompetenciách, ktoré 
SR má. Ľ. Wilšinská zdôraznila zodpovednosť. J. Feník zdôraznil vyhľadávanie a podporu 
ďalších projektov, najmä APVV. Gábor sa odvolal na zákon, zdôraznil správnu a včasnú 
administráciu, tímovú prácu, tiež zdôraznil dôležitosť zachovania samostatnosti ústavu. Prof. 
Dudášová sa spýtala, či v SR by nemali byť aj externí členovia? Riaditeľ vysvetlil, ako je to 
v treťom oddelení SAV, kde spravidla nie sú v SR externí členovia; takí sú vo VR a dozornej 
rade ústavov.  

Ihneď po skončení rozpravy sa konala voľba. 
Predseda VR predložil zoznam štrnástich členov Akademickej obce SÚJS SAV, ktorí boli 

oprávnení voliť členov SR. 
Predseda VR a opakovane aj riaditeľ ústavu vykonali poučenie o vyplnení hlasovacieho 

lístka. Voliči boli poučení, že sa volia štyria členovia SR, preto treba označiť maximálne štyroch 
kandidátov „za“. 

VR sa dohodla, na troch skrutátoroch: Júlia Dudášová-Kriššáková, Juraj Glovňa, Ladislav 
Kačic. Nasledoval tajný volebný akt. Externí členovia VR Júlia Dudášová-Kriššáková a Juraj 
Glovňa vydávali jednotlivým voličom hlasovacie lístky, ktoré každý individuálne a tajne 
označil, preložil a vložil do hlasovacej schránky. 



Výsledky hlasovania boli spísané do osobitnej Zápisnice o priebehu a výsledku voľby 
členov prvej Správnej rady Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v. 
v. i. konanej v Bratislave 11. júla 2018, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Prví štyria kandidáti boli zvolení za členov prvej SR SÚJS SAV, v. v. i. Predseda VR v mene 
VR verejne oznámil výsledky voľby prečítaním spomenutej zápisnice a exemplár tejto 
zápisnice odovzdal riaditeľovi organizácie. 

 
 
(2) 
 
Riaditeľ ústavu objasnil aktuálny stav prebiehajúcej transformácie ústavu v rámci SAV. 
Predseda VR novozvoleným členom SR zablahoželal k zvoleniu a poprial im veľa zdravia, 

síl a úspechov v ich zodpovednej činnosti. 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 11. júla 2018    Zapísal: Peter Zubko 

Overila: Katarína Žeňuchová 
 
 
 
 
 
 

prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD., v. r. 
predseda VR SÚJS SAV 

 
 
 
 
Prílohy: 
Prezenčná listina z verejného zasadnutia VR SÚJS SAV, v. v. i. z 11. júla 2018 
Prezenčná listina oprávnených voličov na voľbu prvej SR SÚJS SAV, v. v. i. z 11. júla 2018 
Zápisnica o priebehu a výsledku voľby prvej SR SÚJS SAV, v. v. i. 
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Zápisnica o priebehu a výsledku voľby členov 
prvej Správnej rady Slavistického ústavu Jána Stanislava 

Slovenskej akadémie vied, v. v. i. 
konanej v Bratislave 11. júla 2018 

 
V sídle Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v. v. i. sa 11. 

júla 2018 o 11:00 hod. konalo verejné zasadanie Vedeckej rady organizácie, na ktorom sa 
predstavili piati kandidáti do Správnej rady SÚJS SAV, v. v. i. a prezentovali svoju predstavu 
o pôsobení v Správnej rade, tiež odpovedali na otázky zamestnancov organizácie a členov 
Vedeckej rady organizácie. V následnej tajnej voľbe mohlo hlasovať štrnásť oprávnených 
voličov. 
 
Počet oprávnených voličov: 14. 
Počet zúčastnených voličov: 13. 
Počet nezúčastnených voličov: 1. 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 13. 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 13. 
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 13. 
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 0. 
 
Výsledky voľby: 
 
Kandidáti na členov do Správnej 
rady SÚJS SAV, v. v. i. 

Počet hlasov 
ZA PROTI 

S.T.D. Juraj Feník, PhD. 10  
Mgr. Ľubomír Gábor, PhD. 12  
Mgr. Mária Prokipčáková, PhD. 4  
Mgr. Ľubomíra Wilšinská, PhD. 11  
Mgr. Svorad Zavarský, PhD. 13  

 
Podľa počtu odovzdaných hlasov je poradie nasledujúce: 
1. Mgr. Svorad Zavarský, PhD. 
2. Mgr. Ľubomír Gábor, PhD. 
3. Mgr. Ľubomíra Wilšinská, PhD. 
4. S.T.D. Juraj Feník, PhD. 
5. Mgr. Mária Prokipčáková, PhD. 
 
Za členov do prvej Správnej rady Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie 
vied, v. v. i. boli zvolení prví štyria kandidáti v prvom kole tajnej voľby: 
1. Mgr. Svorad Zavarský, PhD. 
2. Mgr. Ľubomír Gábor, PhD. 
3. Mgr. Ľubomíra Wilšinská, PhD. 



4. S.T.D. Juraj Feník, PhD. 
 
V Bratislave 11. júla 2018 
 
Podpisy členov Vedeckej rady Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie 
vied, v. v. i.: 
 
Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD., predseda  ........................................................ 

Prof. PhDr. Júlia Dudášová-Kriššáková, CSc., členka  ........................................................ 

Prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., člen  ........................................................ 

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD., člen  ........................................................ 

Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD., členka  ........................................................ 

 
 


